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Ngành Toán Giải tích do Bộ môn Giải tích phụ trách. Bộ môn có truyền
thống đào tạo và nghiên cứu từ khi thành lập tiền thân của Khoa Toán Tin học trong thập niên 1960.
Bộ môn có truyền thống trong một số lĩnh vực chính trong Giải tích, đặc
biệt là ngành Phương trình đạo hàm riêng. Cùng với Bộ môn Đại số, Bộ
môn Giải tích đảm nhận phần “Toán lí thuyết”, hay “Toán thuần túy” ở
Khoa Toán - Tin học, vì vậy Bộ môn không giới hạn hoạt động trong lĩnh
vực Giải tích hiểu theo nghĩa hẹp, mà còn mở rộng phạm vi hoạt động tới
các ngành toán khác như tối ưu, hình học, tin học. Nhiều nghiên cứu ở Bộ
môn nằm trong toán ứng dụng, liên quan tới các lĩnh vực như: bài toán
ngược, bài toán không chỉnh, phương trình toán lý, cơ học, giải tích số,
phương pháp số, khoa học tính toán, khoa học dữ liệu, ... Một số nghiên
cứu của cán bộ Bộ môn đã đạt trình độ khoa học quốc tế.
Qua hơn 25 khóa cao học, chương trình Toán Giải tích đã đào tạo hàng
trăm Thạc sĩ. Mỗi năm ngành Toán Giải tích chọn tuyển khoảng 10 tới 15
học viên cao học. Chương trình cao học chính thức kéo dài 2 năm, những
sinh viên có nhu cầu có thể kéo dài thời gian. Học viên cần viết một luận
văn trong thời gian nửa năm cuối của chương trình.
Từ Khóa 29 năm 2019 chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ Toán Giải tích
được điều chỉnh theo yêu cầu chung, trong đó số tín chỉ tối thiểu để hoàn
thành chương trình tăng thêm 8 tín chỉ, lên 61 tín chỉ. Chương trình cũng
được điều chỉnh nhấn mạnh hơn định hướng đào tạo để người tốt
1

nghiệp có khả năng giảng dạy ở các trường cao đẳng đại học, với các
học phần giúp người học có hiểu biết nhiều hơn và sâu hơn về các nội
dung toán thường được giảng dạy ở các trường cao đẳng đại học như Giải
tích, Đại số tuyến tính, Thống kê, Phương pháp tính, cùng với học phần về
Phương pháp giảng dạy.
Thông tin thêm có ở trang web của Khoa https://www.math.hcmus.edu.vn
và trang web của Bộ môn https://sites.google.com/view/math-hcmus-eduvn-giaitich

Mục tiêu đào tạo
Đào tạo ở trình độ cao hơn ở bậc cử nhân về toán học, đặc biệt là Giải tích
toán học. Người tốt nghiệp có thể có đủ điều kiện ứng cử vào các vị trí
giảng viên toán ở bậc cao đẳng, đại học.
Cụ thể hơn, chương trình Cao học Toán Giải tích đào tạo và nâng cao năng
lực cho những người muốn làm những việc sau:
•

làm giảng dạy, nghiên cứu ở các trường trung học, cao đẳng, đại
học, trung tâm khoa học kỹ thuật.

•

làm việc trong các ngành khoa học, các ngành kỹ thuật, kinh tế,
hoạch định chính sách, ... cần năng lực phân tích, xử lí những vấn
đề phức tạp cao, có thể sử dụng các phương pháp toán học.

Những người này sẽ được chuẩn bị tốt cả về kiến thức lẫn tinh thần,
phong cách làm việc.
Chương trình hướng tới chất lượng, tiên tiến, phù hợp với nhu cầu của xã
hội.

Đặc điểm của chương trình
•

Thời gian học rút ngắn: học viên có thể đạt phần lớn số tín chỉ cần
thiết trong vòng 1 tới 1,5 năm học.

•

Cường độ học tập cao và chính qui: khuyến khích học viên học toàn
thời gian ít nhất là trong năm đầu, đa số các học phần học vào ban
ngày vào các ngày làm việc.
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•

Số tín chỉ bắt buộc thấp (4 môn học, 16 tín chỉ), số còn lại (tối thiểu 7
môn học, 28 tín chỉ) học viên có sự chọn lựa phù hợp với nguyện
vọng của mình.

•

Tạo điều kiện cho học viên học các học phần của các ngành cao học
khác của Khoa Toán - Tin học, phù hợp với những hướng đa ngành:
cho phép học tới 3 học phần, 12 tín chỉ ngoài ngành.

•

Khuyến khích học viên bắt đầu làm luận văn sớm và không kéo dài
thời gian làm luận văn, thực hiện luận văn trong vòng 1 năm.

Định hướng chất lượng
•

Giảng viên tham gia giảng dạy là những người đang làm nghiên
cứu, nhiệt tình giảng dạy và hướng dẫn.

•

Có đủ cán bộ cơ hữu để giảng dạy và hướng dẫn, không phải dựa
vào giảng viên thỉnh giảng, mặc dù cán bộ hướng dẫn không nhất
thiết là cán bộ cơ hữu.

•

Thực thi nghiêm túc qui chế đào tạo.

Chuẩn đầu ra cho học viên
•

Kiến thức chung: Có hiểu biết mở rộng, nâng cao trong toán học, đủ
hiểu biết để giảng dạy các môn toán ở bậc cao đẳng, đại học ngoài
ngành toán.

•

Kiến thức chuyên môn: Có hiểu biết chi tiết trong một số chuyên
ngành quan trọng và tiếp xúc với một số chuyên ngành khác của
Giải tích toán học. Đạt trình độ hiểu biết đương thời trong một đề
tài toán học có liên quan tới Giải tích toán học.

•

Kỹ năng mềm: Hình thành và rèn luyện các kỹ năng tự học, tự
nghiên cứu, hợp tác, trình bày và công bố khoa học, sử dụng công
cụ máy tính, có thể tham gia vào cộng đồng toán học.

•

Kỹ năng ngoại ngữ: Theo quy chế đào tạo trình độ Thạc sĩ do ĐHQGHCM ban hành, không bị trở ngại ngôn ngữ khi đọc các tài liệu
chuyên môn bằng tiếng Anh.
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•

Thái độ xã hội: Có tư duy và phong cách khoa học, yêu cầu tính
chính xác cao trong lập luận và nhận định.

Đối tượng tuyển sinh
Tất cả những người tốt nghiệp đại học chuyên ngành toán (Toán học, Sư
phạm Toán, Toán ứng dụng, Toán tin, Thống kê, …). Người tốt nghiệp đại
học ngành khác toán sẽ được xét từng trường hợp một, có thể được yêu
cầu học một số học phần bổ sung.

Môn thi tuyển và hình thức ôn thi
Trường tuyển sinh 2 đợt trong năm, vào tháng 5 và tháng 10. Thông báo
tuyển sinh thường có từ khoảng tháng 2 và tháng 8 hàng năm, đăng trên
trang web của Trường và của Khoa.
•

Môn thi gồm Toán cơ bản (Đại số tuyến tính + Nhập môn giải tích
trừu tượng) và Giải tích cơ sở (Nhập môn Giải tích hàm).

•

Trước mỗi đợt tuyển sinh có các lớp ôn tập. Đề cương ôn tập chi tiết
và một số đề thi cũ có ở trang web Đào tạo Sau đại học của Khoa.

Cơ hội học bổng khuyến khích học tập
•

Một số học viên được hỗ trợ dưới dạng được kí hợp đồng dạy các
lớp bài tập cho Khoa, qua đó tích lũy kinh nghiệm giảng dạy.

•

Một số học viên được nhận tài trợ từ các đề tài nghiên cứu khoa học
của giảng viên hướng dẫn.

Sự đáp ứng nhu cầu sử dụng nhân lực của xã hội và
cơ hội việc làm
Người học sau khi tốt nghiệp có năng lực đáp ứng những nhu cầu của xã
hội:
•

Giảng dạy ở các trường đại học, cao đẳng, trung học, các trung tâm
văn hóa.

•

Làm nghiên cứu ở các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu,
các đơn vị nghiên cứu của của các doanh nghiệp lớn.
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•

Làm những việc cần năng lực phân tích xử lí những vấn đề phức
tạp mà ở đó các phương pháp toán học có hiệu quả, như trong các
ngành khoa học, kỹ thuật, kinh tế, hoạch định chính sách, ...

•

Có khả năng tự trao dồi nâng cao trình độ, có khả năng tự học tập,
nghiên cứu để áp dụng vào thực tiễn công việc, tiếp tục học tập và
nghiên cứu ở trình độ cao hơn.

Các ngành nghề phổ biến của người tốt nghiệp gồm:
•

nghiên cứu và giảng dạy ở các viện nghiên cứu, các trường đại học,
cao đẳng.

•

giảng dạy ở các trường trung học, các trung tâm đào tạo.

•

làm việc ở các công ty công nghệ, tài chính, bảo hiểm, các cơ sở công
nghiệp, các cơ quan quản lí.

Một số công ty công nghệ, tài chính đang thông báo tuyển người hiểu biết
Giải tích (phương trình đạo hàm riêng, giải tích số, mô hình toán, …) cùng
các ngành khác (tin học, lập trình máy tính, thống kê, tài chính, cơ học,…).
Các cựu học viên của ngành Giải tích đã và đang học tập và làm việc ở
nhiều nơi trong nước và nước ngoài. Nhiều người sau khi tốt nghiệp đã
học tiếp ở bậc tiến sĩ.
Lượng cựu học viên đông đảo, quan hệ rộng rãi của cán bộ Bộ môn,
chất lượng và uy tín lâu dài của chương trình góp phần hỗ trợ người
tốt nghiệp tìm được việc làm phù hợp.

Vài học viên gần đây và nơi làm việc sau tốt nghiệp
•

Nguyễn Phạm Quỳnh Trang, Khóa 2017, Đại học Thủy lợi

•

Hồ Thị Kim Vân, Khóa 2016, Viện Khoa học và Công nghệ Tính toán
TPHCM

•

Nguyễn Văn Buôl, Khóa 2016, Đại học Thủ Dầu Một

•

Lê Quang Tấn Tài, Khóa 2015, Titan Education, TPHCM

•

Dương Thị Mỹ Nguyệt, Khóa 2014, Trung học phổ thông Nguyễn
Hữu Huân, TPHCM

•

Nguyễn Lê Thi, Khóa 2014, Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM
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